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Inleiding 

Het flexibiliseringsdecreet creëert veel kansen voor flexibele leerwegen in het hoger 

onderwijs. Het nieuwe studievoortgangssysteem zorgt dat je op een aangepaste wijze 

en aan jouw tempo aan het hoger onderwijs kan deelnemen. Hogescholen en 

universiteiten kunnen rekening houden met wat u geleerd of ontwikkeld heeft op het 

werk, tijdens het verenigingsleven, ... Daarvoor werd een procedure ontworpen die in 

deze EVC-gids wordt uitgelegd. Indien u denkt in aanmerking te komen voor een 

erkenning van uw competenties, dan vindt u in deze gids de stappen die u kan 

ondernemen en waaruit de volledige EVC-procedure bestaat. 

Met de gids zal u in staat zijn om uw competenties duidelijk en transparant te 

presenteren in een vorm die de assessoren zal helpen bij de evaluatie van uw dossier. 

We vertrekken van de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) waarover u 

al beschikt. De gids geeft u geen suggesties om die competenties alsnog in de praktijk 

te verwerven. U overweegt ongetwijfeld de EVC-procedure omdat u graag een 

vrijstelling wenst voor een vak of opleidingsonderdeel en om een deel van het 

studieprogramma niet meer te moeten volgen. De EVC-procedure leidt echter niet 

rechtstreeks tot een vrijstelling. Het toekennen van vrijstellingen is geen onderdeel 

van de EVC-procedure zelf, maar is volledig in handen van de instelling. Er wordt in 

deze EVC-gids daarom maar kort ingegaan op de procedure voor het verkrijgen van 

een vrijstelling. Of er ook deelvrijstellingen worden gegeven, hangt af van de wijze 

waarop het opleidingsaanbod in de instelling is georganiseerd. 

Om een vrijstelling te krijgen op basis van uw praktijkervaring is het wel nodig dat u 

eerst de EVC-procedure doorloopt. Het is ook nog altijd mogelijk om vrijstellingen te 

krijgen indien u reeds een gelijkaardig opleidingsonderdeel heeft gevolgd in een 

andere opleiding of aan een andere erkende onderwijsinstelling. Dan is de EVC-

procedure misschien niet nodig en kan u rechtstreeks een vrijstelling aanvragen. We 

spreken dan van de erkenning van verworven kwalificaties (EVK). In deze gids wordt 

ruim aandacht besteed aan het onderscheid tussen de EVC- en EVK-procedure. 

We wensen u alvast veel succes bij uw verdere studieloopbaan. Deze gids zal u helpen 

bepalen of de erkenning van uw verworven competenties daarvan deel kan uitmaken. 
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1 Wat is het doel van EVC? 

Het hoger onderwijs wil ook toegankelijk zijn voor zij die na het secundair onderwijs 

niet onmiddellijk het hoger onderwijs hebben aangevat en enkele jaren werkervaring 

hebben opgedaan, of voor zij die enkele jaren nadat ze hun hoger diploma hebben 

gehaald toch nog beslissen verder te studeren in het eigen of een ander domein. Het 

is de bedoeling om het resultaat van dit levenslang leren te erkennen in het verdere 

studietraject. EVC kan de drempel tot het verder studeren verlagen door de 

praktijkervaring in rekening te brengen. 

Met de EVC-procedure worden er ervaringen erkend met een bewijs van 

bekwaamheid. De EVC-procedure is geen alternatieve vorm van examen. EVC is enkel 

bedoeld voor competenties die u heeft verworven in de praktijk of waarvan u 

aanzienlijk toepassingsmogelijkheden in een praktijksituatie kan aantonen en waarvan 

u ook de nodige bewijsstukken kan voorleggen. 

Het eindresultaat van de EVC-procedure is een bewijs van bekwaamheid dat uw 

competenties vermeldt. Dit document heeft voor uw studieloopbaan slechts effect als 

u ermee naar de hogeschool of universiteit stapt met de vraag om vrijgesteld te 

worden voor een (deel van een) opleidingsonderdeel. 
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2 Onderscheid tussen EVC en EVK 

U zal zelf een vrij duidelijk beeld hebben van de ervaring die u bezit, maar de bedoeling 

is om ook assessoren duidelijk zicht te geven op uw ervaring in relatie tot de 

leerresultaten van de opleiding. Zij beslissen uiteindelijk of u al dan niet een 

competentie bezit. Zoals later in de EVC-gids aan bod zal komen, moeten deze eigen 

ervaringen met documenten gestaafd worden in een portfolio. Tijdens dit in kaart 

brengen van uw competenties of m.a.w. het inventariseren van de ervaringen en de 

verschillende documenten, zal u moeten stilstaan bij de vraag of de verzamelde 

informatie verbonden is met EVC (eerder verworven competenties) of eerder te 

maken heeft met EVK (eerder verworven kwalificaties). 

Dit is belangrijk omdat EVC en EVK elk voor een verschillende procedure staan. 

Concreet betekent dit dat u alle documenten (getuigschriften van gevolgde cursussen, 

diploma’s behaald aan een buitenlandse universiteit, verslagen van werkgevers, …) zal 

moeten klasseren volgens deze onderverdeling.  

De EVC-procedure stelt geen eisen met betrekking tot de hoeveelheid cursussen en 

extra opleidingen die u gevolgd heeft. Maar net zoals bij een gewone inschrijving in 

het hoger onderwijs zal u wel voldoen aan “de algemene toelatingsvoorwaarden” voor 

het hoger onderwijs. Concreet heeft dit o.m. betrekking op diploma- en 

taalvoorwaarden. Deze zijn terug te vinden in het onderwijs –en examenreglement. 

Indien u niet voldoet aan de diplomavoorwaarden, kan u mits de leeftijd van 21 jaar, 

deelnemen aan de procedure voor afwijkende toelating. Dit toelatingsonderzoek valt 

niet onder de EVC-procedure. 

2.1 Eerder verworven competenties (EVC) 

Volgens het flexibiliseringsdecreet zijn EVC’s “het geheel van kennis, inzicht, 

vaardigheden en attitudes dat niet werd bekrachtigd door een studiebewijs (uit een 

formeel leertraject).” Dit kan m.a.w. heel wat inhouden: de ervaring die u heeft 

opgedaan in een organisatie, een verslag van uw werkgever dat duidelijk maakt dat u 

heel bekwaam bent in het uitvoeren van statistische analyses, een cursus die u gevolgd 

heeft aan de VDAB, verslag van een assessment waaraan u heeft deelgenomen, … . 

Deze competenties zullen uiteindelijk na het doorlopen van de EVC-procedure al dan 

niet ‘erkend’ worden. Dit betekent dat u zelf tijdens deze procedure informatie 

verzamelt waardoor u de assessoren overtuigt dat u de competenties beheerst. 

Mogelijke informele bewijzen in een portfolio zijn bijvoorbeeld een bewijs van 

deelname aan een vorming of opleiding, bewijzen van tewerkstelling, verslagen van 

praktijkervaringen, publicaties, eindproducten of presentaties, persoonlijke gegevens, 

enzovoort. 
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2.2 Eerder verworven kwalificaties (EVK) 

Het decreet spreekt over EVK wanneer er sprake is van “een binnenlands of 

buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen 

het onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen (voor zover het niet gaat om een 

creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de 

kwalificatie wenst te laten gelden)”. 

Bij een kwalificatie liggen de doelen voor het leertraject op voorhand vast én worden 

deze doelen uiteindelijk ook geëvalueerd. Je hebt dus een examen afgelegd dat 

uitmondde in een formeel attest. Het kan bijvoorbeeld gaan om diploma’s, attesten, 

certificaten die u heeft behaald in een binnenlandse of buitenlandse 

onderwijsinstelling, een centrum voor volwassenenonderwijs,... Met deze EVK’s kan u 

rechtstreeks een vrijstelling aanvragen. Indien de inhoud onvoldoende overeenstemt 

(naar inhoud of niveau) voor een rechtstreekse vrijstelling, kan het nog steeds 

ondersteunend bewijs zijn in een EVC-procedure. 
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3 Wat levert een EVC-procedure voor mij op? 

Wanneer u een EVC-procedure met succes doorlopen heeft, ontvangt u een bewijs van 

bekwaamheid en dus NIET automatisch een vrijstelling. Mogelijke vrijstelling(en) voor 

bepaalde opleidingsonderdelen zal u pas later verkrijgen op basis van dit bewijs van 

bekwaamheid. De goedkeuring voor het al dan niet krijgen van een vrijstelling is in 

handen van de hogeschool of universiteit zelf. 

3.1 Bewijs van bekwaamheid 

Het bewijs van bekwaamheid is het eindproduct van een EVC-procedure en het 

officiële bewijs van uw bekwaamheid op bepaalde gebieden. Het geeft een overzicht 

van de competenties die door de validerende instantie van de associatie erkend 

worden. Uiteraard kunnen daar enkel competenties vermeld staan die u via deze 

procedure heeft laten onderzoeken. Competenties die niet erkend werden door het 

bekwaamheidsonderzoek, worden niet op het bewijs van bekwaamheid vermeld. Dit 

document wordt opgesteld door de instelling zelf en uitgereikt in naam van de 

validerende instantie van de associatie. 

3.1.1 Waar kan ik terecht met het bewijs van bekwaamheid? 

In VIVES zal u dit bewijs van bekwaamheid enkel met zekerheid kunnen gebruiken voor 

de opleiding waarvoor de procedure is uitgevoerd, in uw geval bachelor in de agro- en 

biotechnologie. Competenties hebben vaak een opleidingsgebonden invulling. Een 

competentie die erkend werd in het kader van opleiding A, krijgt niet noodzakelijk 

dezelfde erkenning in opleiding B. Veelal dient u, gezien de contextgebondenheid van 

competenties opnieuw een aanvraag in waarna een bekwaamheidsonderzoek volgt, 

om uiteindelijk een nieuw bewijs van bekwaamheid af te leveren. Raadpleeg hiervoor 

de EVC-begeleider. 

3.1.2 Hoe lang blijft een bewijs van bekwaamheid geldig? 

In principe blijft uw bewijs van bekwaamheid binnen VIVES steeds geldig. De instelling 

heeft echter wel het recht om een ‘actualiseringprogramma’ op te leggen wanneer het 

meer dan vijf jaar geleden is dat u uw bewijs behaalde. De competenties (kennis, 

methodes, vaardigheden/handelingen) kunnen namelijk in de loop van de jaren 

gewijzigd zijn. De meeste domeinen ontwikkelen zich tegenwoordig snel en ook de 

competenties die u nu laat erkennen, zijn over een vijftal jaren waarschijnlijk ook al 

aan een opfrisbeurt toe. 
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3.2 Vrijstelling via EVC 

De aanvraag van een vrijstelling maakt géén deel uit van de EVC-procedure. Men zal 

deze vrijstelling pas verkrijgen ná het doorlopen van de EVC-procedure en dus nadat 

het bewijs van bekwaamheid uitgereikt is. Dit is logisch aangezien u bij de EVC-

aanvraag duidelijk aangeeft voor welke competenties u erkend wil worden en niet voor 

welke opleidingsonderdelen u vrijgesteld wil worden. 

Het is de instelling zelf die bepaalt welke vrijstelling(en) u krijgt op basis van het bewijs 

van bekwaamheid. De instelling beslist dit volledig autonoom. Een vrijstelling betekent 

dat men een (deel van een) opleidingsonderdeel uit uw studieprogramma schrapt. 

Deze vrijstelling zorgt ervoor dat uw studieomvang vermindert. U betaalt voor het 

vrijgestelde opleidingsonderdeel ook geen studiegeld. Bij het kiezen van de 

competenties die u wil laten erkennen heeft u ongetwijfeld rekening gehouden met 

de competenties die nagestreefd worden met het opleidingsonderdeel waarvoor u 

graag een vrijstelling wenst. Bij het behandelen van uw aanvraag voor een vrijstelling 

(op basis van EVC) vertrekt men ook van de competenties en gaat men na of het bewijs 

van bekwaamheid voldoende aantoont dat u die competenties beheerst.  

Welke stappen moet u doorlopen? 

De EVC- procedure bestaat uit vijf fasen. Het doorlopen van deze procedure zal 

uiteindelijk leiden tot de erkenning van uw competenties. 

Het gaat hierbij om de volgende fasen:  

1. Informatie en oriëntering 

• informatie: infodagen 

• oriëntatie: aanvraag intakegesprek, voorbereiding Quickscan 

• intakegesprek o.b.v. Quickscan en advies 

• inschrijving voor de EVC-procedure 

2. Herkenning 

• voorbereiding portfolio 

• indienen portfolio 

3. Beoordeling 

• bekwaamheidsonderzoek / assessmentdag (interview en proeven) 

• beslissing door de beoordelingscommissie 

4. Erkenning 

• besluit van het bekwaamheidsonderzoek (resultaat met motivering) 

• afleveren bewijs van bekwaamheid (officieel document) 

5. Nazorg 

• doorverwijzing bespreking individueel programma 

• inleiden bezwaar: schriftelijke formulering bezwaar 

• bezwaarprocedure: evaluatie en uitspraak bezwaar 
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4 Wanneer kan ik deelnemen aan de EVC-procedure? 

Er zijn 2 assessmentperiodes om deel te nemen aan de EVC-procedure.  

In elke periode is er een inschrijving voor de EVC-procedure, het indienen van portfolio 

en een assessmentdag waar bijkomende assessments worden afgenomen (indien 

nodig geacht). 

 

Inschrijven  

EVC-procedure 

Sa
m

e
n

st
e

lli
n

g 
p

o
rt

fo
lio

 

Indienen portfolio Assessmentdag 
Officieel in 

programma 

Voor 1 juni Uiterlijk  

20  augustus 

Overeen te komen Academiejaar erop 

volgend 

Voor 1 december Uiterlijk  

10 januari 

Overeen te komen Huidige 

academiejaar 

Start tijdig met u te informeren, zodat u voldoende tijd heeft om u voor te bereiden. 



Bachelor in de agro- en biotechnologie   

Aanvraag van een vrijstelling op basis van EVK en EVC  10 

5 Wat houdt de begeleiding in? 

In de informatie- en oriënteringsfase kan u reeds beroep doen op de EVC-begeleider, 

die verbonden is aan de opleiding. Zowel in de informatie- en oriënteringsfase, als in 

de herkenningsfase kan je contact opnemen met de begeleider. 

Wat mag u verwachten van de begeleider? 

De begeleider kan samen met u enkele taken uitvoeren: 

• Bespreking van de QuickScan EVC-EVK, een intake-instrument op basis waarvan 

u een advies krijgt of het zinvol is een EVC-procedure op te starten. 

• De EVC-procedure verder uitleggen, steunend op de informatie uit de EVC-gids. 

Welke stappen zal u moeten doorlopen? Welke informatie zal u moeten 

verzamelen? Wat is het resultaat van de procedure? Hoe lang duurt de 

procedure? 

• Informeren over het bekwaamheidsonderzoek. De begeleider zal informeren 

over de verschillende assessments die kunnen gehanteerd worden tijdens het 

bekwaamheidsonderzoek. 

• Advies geven bij de samenstelling van uw portfolio. De begeleider kan hierbij 

richtlijnen geven m.b.t. de keuze van de bewijsstukken; mogelijke 

onduidelijkheden bespreken; suggesties geven bij het inventariseren van 

ervaringen en bewijsstukken. Hij kiest niet in uw plaats de gewenste 

bewijsstukken, maar kan wel een aantal tips of aanwijzingen geven omtrent 

wat als bewijsstuk eerder geschikt zal zijn. U kan tijdens het zoeken van de 

verschillende bewijsstukken deze opmerkingen meenemen, maar de 

slotbeslissing hebt u zelf in handen. 

• Informatie geven over de procedure voor het toelatingsonderzoek, ingeval van 

afwijkende toelatingsvoorwaarden. 

• Informatie geven over de procedure voor het behalen van vrijstellingen, of u 

verwijzen naar de bevoegde dienst. 

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw portfolio. De begeleider neemt geen beslissingen 

in uw plaats. De begeleider geeft advies dat u al dan niet volgt. Het advies van de 

begeleider is op zich geen voldoende reden om gelijk te krijgen in een eventuele 

beroepsprocedure. 

• Verwacht van de begeleider niet dat hij het portfolio zal samenstellen. De 

begeleider is geen tutor of docent die u begeleidt bij een leerproces. De 

begeleider helpt u alleen de competenties die u al bezit in kaart te brengen 

zodat de assessoren er een juist oordeel over kunnen geven. Verwacht van de 

begeleider dus niet dat hij voor u bewijsmateriaal zal verzamelen. 
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• Het is niet de taak van de begeleider om uw teksten (naar vorm of inhoud) te 

herschrijven. De begeleider kan wel advies geven, maar uiteindelijk moet u zelf 

aantonen dat u de competenties beheerst. 

• Verwacht van de begeleider niet dat hij een voorspelling geeft over de 

competenties die wel of niet erkend zullen worden. De gesprekken met de 

begeleider zullen vooral adviserend zijn. De begeleider kan wel aangeven of u 

leer- en werkervaringen relevant zijn tegen het licht van de beoordelings-

standaarden, maar dit mag u niet interpreteren als een deel van de beslissing. 

De begeleider wil u enkel helpen om zoveel mogelijk van uw competenties te 

laten erkennen, maar hij neemt de uiteindelijke beslissing niet en wordt ook 

niet door de assessoren bevraagd. Wel is de begeleider goed geïnformeerd 

over de EVC-dossiers die al aan bod zijn geweest, maar beslissen doet hij niet. 
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6 Wat houdt de aanmelding in? 

Bij dit eerste contact zal men u een QuickScan EVC-EVK bezorgen die je invult. Op basis 

hiervan heeft u een gesprek met de EVC-begeleider. Dit document stelt de begeleider 

in staat om u een gefundeerd advies te geven over de zinvolheid om een EVC-

procedure op te starten. Verder zal er worden nagaan of u volledig op de hoogte bent 

van de procedure en of u reeds in het bezit bent van een EVC-gids en een format om 

uw portfolio samen te stellen. 

Indien u beslist in te stappen in de EVC-procedure, zal u 55 euro administratieve kost 

aangerekend worden. De aanmelding zal pas officieel zijn nadat u geregistreerd bent. 

Dit betekent dat u de noodzakelijke formulieren tekent (instap EVC-procedure) én de 

betaling uitvoert. 

Vanaf het moment dat u zich registreert, gaat u met de associatie een contractuele 

verbintenis of overeenkomst aan en wordt uw aanvraag opgenomen in een centrale 

databank. Na deze registratie start de procedure. U ontvangt dan het portfolioformat 

voor het samenstellen van uw portfolio. Uw curriculum vitae uit de QuickScan zal 

hiervan deel uitmaken. Het portfolio is een verzamelmap waarin u per competentie 

aan de hand van een aantal bewijsstukken en reflecties aantoont dat u die 

competentie bezit. Vanaf het moment van indienen van het portfolio zal u binnen de 

30 werkdagen een bericht ontvangen of en voor welke competenties u een bewijs van 

bekwaamheid behaalt. 

De verdere kosten voor de EVC-procedure worden besproken onder punt 9. 
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7 Wat houdt de beoordeling in? 

De beoordeling van je competenties gebeurt aan de hand van een 

bekwaamheidsonderzoek. Het bekwaamheidsonderzoek is een verplicht onderdeel 

van de procedure, dat volgt op de aanmeldingsfase. Dit onderzoek vormt de kern van 

de EVC-procedure omdat op dat moment de competenties die u op het 

aanmeldingsformulier heeft aangeduid, onderzocht en vervolgens al dan niet erkend 

worden. Men zal uiteindelijk besluiten of u kon aantonen dat u de competenties 

beheerst. 

Het bekwaamheidsonderzoek bestaat uit volgende instrumenten en methodieken: 

7.1 Het portfolio 

Het portfolio zal in uw procedure het basisdocument zijn, waarmee u kan aantonen of 

u reeds een competentie bezit. Per competentie geeft u een overzicht van uw leer- en 

werkervaring: wat heeft u allemaal onder de knie m.b.t. die competentie? 

U zal een map van bewijsstukken (evaluatieverslagen, maquettes, papers, 

opleidingscertificaten die niet verbonden zijn met EVK, …) aanleggen waarmee u zal 

aantonen of u voldoende relevante ervaring heeft m.b.t. de verschillende 

competenties en bijhorende gedragsindicatoren. 

7.1.1 Hoe stel ik een portfolio samen? 

Voor het portfolio wordt een gestructureerde format ter beschikking gesteld. Het 

portfolio wordt in drie identieke exemplaren (waarvan twee papieren en één digitale 

versie) ingediend aan het onthaal van VIVES, studiegebied biotechniek, Wilgenstraat 

32, Roeselare. De CV vanuit de QuickScan wordt als onderdeel van het portfolio 

opgenomen. Indien u nog niet over het portfolioformat beschikt, kan u deze bekomen 

via de EVC-begeleider van uw instelling. Bij de EVC-begeleider kunt u tevens terecht 

wanneer bepaalde zaken u niet duidelijk zijn. 

7.1.2 Hoe wordt een portfolio beoordeeld? 

Er zullen minstens twee assessoren zijn die onafhankelijk van elkaar een oordeel geven 

over uw competenties en dus de waarde bepalen van de door u ingeleverde 

documenten of competentiebewijzen. Elke competentie wordt door tenminste twee 

assessoren beoordeeld. De assessoren zijn personen die over heel wat expertise 

beschikken over de inhouden van de opleiding. Ze komen namelijk uit het werkveld of 

uit de opleiding zelf. De assessoren komen onafhankelijk van elkaar tot een oordeel. 

Tijdens het beoordelen van het portfolio wisselen de assessoren geen informatie uit. 

Ze maken elk een verslag van het onderzoek dat ze hebben uitgevoerd. Dit verslag 
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wordt samengebracht op de assessmentdag, waarop ze gezamenlijk beslissingen 

nemen. De assessmentcommissie beslist (1) of het portfolio voldoende is om de 

competenties te bewijzen en als bijkomende assessments nodig zijn, zoals hieronder 

beschreven, (2) o.b.v. het porftolio en eventuele bijkomende assessments welke 

competenties bereikt zijn. 

Criteria waarop bewijsstukken worden beoordeeld: 

• authentiek: ze vormen een bewijs van het presteren van de kandidaat zelf; 

• actueel: ze weerspiegelen het huidige competentieniveau van de kandidaat; 

• relevant: ze zijn voldoende toereikend om relevante elementen van een 

competentie/leerresultaat te dekken; 

• kwantiteit: ze verwijzen naar een voldoende lange periode van activiteiten; 

• variatie in contexten: ze verwijzen naar een voldoende variatie in handelings- 

of opleidingscontexten. 

In eerste instantie zullen de bewijsstukken gecontroleerd worden op de authenticiteit, 

actualiteit en relevantie. Bewijsstukken die hieraan niet voldoen, zullen in het verdere 

verloop van de procedure niet meer opgenomen worden. Assessoren hoeven met 

deze documenten geen rekening meer te houden. De overige twee criteria, variatie en 

kwantiteit, worden bekeken over het geheel van de bewijsstukken heen. 

De relevantie van de bewijsstukken is uiteraard een cruciaal criterium. Voor elk van de 

bewijsstukken die u aanlevert in het portfolio moet u aangeven hoe die de 

competentie en (een of meer van) de gedragsindicatoren van de opleiding afdekken. 

Immers als het bewijsstuk niet aantoont dat je de competentie effectief bezit, kan de 

competentie ook niet als verworven beschouwd worden. 

Het is dus belangrijk dat u reflecteert over de bewijsstukken die u verzamelt in het 

portfolio en dat u bewijst dat u in staat bent om wat u via (werk)ervaring hebt geleerd 

te verbinden met de standaarden die de opleiding voor die competentie hanteert. 

Tips voor je portfolio 

• Structureer je portfolio: hou de volgorde van de leerresultaten aan (zelfde 

nummering). 

• Controleer of je bewijsstukken alle aspecten van een leerresultaat afdekken! 

Met name, kunnen de assessoren nagaan hoe je dit in de praktijk deed? 

• Ga in je casussen (als bewijsmateriaal) op zoek naar redelijk complexe situaties, 

anders kunnen je competenties onvoldoende beoordeeld worden. 

• Maak je casus concreet, geef je afwegingen en beslissingsproces en reflecteer 

erop! 

• Als je (deelname)attesten van vormingen als bewijsstuk toevoegt, moet je in je 

portfolio nog aantonen hoe je deze competenties toepast in de praktijk en wat 

je ‘bijkomend’ hebt geleerd (voor het zelfde geld lag je te slapen tijdens de 

cursus, theorie is geen praktijk... ) 
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• Vraag feedback aan je EVC-begeleider, het verhoogt je kansen tot succes! 

7.2 Het criteriumgericht interview 

Een aantal vaardigheden, inzichten, … zijn niet louter te beoordelen door een portfolio. 

Sommige zaken zijn namelijk moeilijk aan te tonen door een document, omschrijving, 

verslag, werkstuk. Die moeten ook op een andere manier bewezen worden. Het 

competentiegericht interview zal als aanvulling bij en/of verdieping van het portfolio 

gebruikt worden. 

Tijdens het interview zal de assessor u op een gestructureerde manier bevragen 

omtrent uw competenties. Men zal u vooral vragen naar concrete voorbeelden die 

aantonen dat u de competentie beheerst. Hierdoor wil men zo een specifiek en 

nauwkeurig mogelijk beeld krijgen van de competentie. U kan zich enkel voorbereiden 

op het competentiegericht interview door het portfolio nog eens goed te herlezen en 

u af te vragen welke vragen de assessoren zouden kunnen stellen om na te gaan of u 

de competenties echt wel zelf beheerst. Het interview kan afgenomen worden door 

minstens twee assessoren. 

7.3 De beheersingsproef 

Deze proef kan afhankelijk van uw competentie, verschillende vormen aannemen: een 

simulatie-opdracht, een casestudie, een kennistoets, …. De beheersingsproef is geen 

examen over de doelstellingen van een opleidingsonderdeel. Met de beheersingsproef 

zal men nagaan in welke mate u de competenties effectief op vraag (en indien mogelijk 

in een reële situatie) kan uitvoeren. 

7.4 Eindresultaat van het bekwaamheidsonderzoek 

Op basis van het uitgevoerde bekwaamheidsonderzoek nemen de assessoren 

gezamenlijk voor elke competentie één van de onderstaande beslissingen: 

a. Het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie beheerst. De 

competentie wordt erkend. 

b. Het is onvoldoende bewezen dat de aanvrager de competentie beheerst. De 

competentie wordt niet erkend. 

Zij stellen een verslag op. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle onderzochte 

competenties met daarbij de vermelding of deze al dan niet erkend worden en in geval 

van niet-erkenning een korte omschrijving van de reden hiervoor. Eveneens wordt per 

competentie aangeduid op basis van welk soort assessment de beoordeling gebeurde. 
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8 Wat is de erkenning? 

Erkenning van uw competenties is dan het opmaken van het bewijs van bekwaamheid 

door de instelling, in de naam van de validerende instantie. Het ‘bewijs van 

bekwaamheid’ en het verslag van de gemandateerde instantie of persoon zijn dus niet 

hetzelfde. Het verslag is een opsomming van 'alle competenties' waarvoor u de EVC-

procedure heeft gestart met de vermelding of ze erkend worden of niet. Het bewijs 

van bekwaamheid is een officieel document. Het is het laatste document van de EVC- 

procedure en omvat een opsomming van de erkende competenties voor de opleiding 

die u wenst te volgen. 

Binnen de 30 werkdagen na de start van de procedure ontvangt u een bericht of en 

voor welke competenties u een bewijs van bekwaamheid ontvangt, het eventuele 

bewijs van bekwaamheid en een afschrift van het verslag van de gemandateerde 

persoon/instantie i.v.m. het besluit dat men nam. 

U haalt het bewijs van bekwaamheid zelf af en tekent voor ontvangst bij de EVC-

begeleider van de opleiding waarvoor de EVC-procedure werd gestart. Na het 

verkrijgen van dit bewijs van bekwaamheid kan u zich eventueel richten tot de 

instelling waar u zich heeft ingeschreven om vrijstellingen te vragen op basis van uw 

bewijs van bekwaamheid. 
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9 Wat kost de EVC-procedure? 

De onderstaande tabel geeft weer wat een EVC-procedure in een aantal verschillende 

situaties zal kosten. 

Vooraleer een aanvraag onderzocht wordt, betaalt de aanvrager een instapkost van 

55 euro aan de instelling waartoe hij zijn aanvraag richt. Na het intakegesprek, betaalt 

de aanvrager voorafgaand aan de verdere afhandeling van de procedure aan dezelfde 

instelling de bijkomende kosten zoals hieronder vermeld. Dit bedrag wordt betaald 

voor de beoordelingsfase en is dus onafhankelijk van de erkenning van de 

competenties. 

Voor een hele opleiding: 

590 euro als hij in algemene termen competenties op het niveau van een bachelor of 

de specifieke competenties van een welomschreven bacheloropleiding laat 

onderzoeken. 

Voor specifieke competenties i.f.v. een opleidingsonderdeel of cluster van 

opleidingsonderdelen: 

De bijkomende kosten van ten hoogste 590 euro, gedifferentieerd in verhouding tot 

de complexiteit van het bekwaamheidsonderzoek. Er wordt een tweedeling gemaakt 

tussen 

• eenvoudige toetsen (in grote groep, gestandaardiseerd) waarvoor 50 euro per 

toets wordt aangerekend; 

• en meer uitgebreide toetsen (individueel, meer omkadering) waarvoor 

150 euro per toets wordt aangerekend. 

Indien een combinatie van assessmentinstrumenten wordt gebruikt, worden de 

bedragen opgeteld, zonder dat zij de in het vorig lid bepaalde plafond kunnen 

overschrijden. 

Een student die zich naderhand inschrijft voor een opleiding op grond van de EVC-

beoordeling, krijgt 20% van de hoger beschreven bedragen terugbetaald onder de 

vorm van een reductie van het studiegeld voor de opleiding.  

Concreet voor de EVC-procedure bachelor in de agro- en biotechnologie betekent dit: 

• 55 euro instapkost 

• Kostprijs variabel naargelang omvang het assessment 

− Portfolio: 50 euro 

− Criteriumgericht interview: 50 euro 

− Bijkomende beheersingsproef: 150 euro  
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10 Nazorg en beroepsmogelijkheden 

Met het resultaat van de EVC-procedure, het bewijs van bekwaamheid met erkenning 

van uw competenties, kan je terug contact opnemen met de EVC-begeleider voor het 

bespreken van de vrijstellingen in het opleidingsprogramma. Dit valt buiten de EVC-

procedure. 

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing over de erkenning van uw competenties 

en u daarvoor gegronde redenen heeft, kan u in beroep gaan. 

Neem eerst contact op met de EVC-begeleider. Hij kan u meer toelichting geven bij de 

inhoud van het bewijs van bekwaamheid, het verslag en het verloop van uw EVC-

aanvraag. Indien u na de argumentatie van de EVC-begeleider overtuigd blijft dat de 

procedure voor het erkennen van uw competenties niet goed werd uitgevoerd, dan 

bestaat de mogelijkheid om binnen een termijn van vijf kalenderdagen - na tekening 

voor ontvangst van het bewijs van bekwaamheid - schriftelijk en aangetekend - een 

vraag tot heroverweging voor te leggen aan de beroepsinstantie. 

U vindt de beroepsprocedure in het onderwijs- en examenreglement van de instelling. 

Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop uw bezwaar werd behandeld, kan u 

het dossier voorleggen aan de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangs-

beslissingen. Voor meer informatie: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/raad. 

(Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, Hendrik 

Consciencegebouw 7 A, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel). 

De discussie over het al dan niet verkrijgen van vrijstellingen is geen onderdeel van 

deze EVC-procedure. U zal dan ook in het kader van EVC geen beroep kunnen 

aantekenen tegen de beslissing van de opleidingen omtrent het geven van 

vrijstellingen. 
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11 Slotbeschouwing 

Het begrip ‘erkenning verworven competenties’ kent een breed toepassingsgebied. 

Ook in Vlaanderen zijn er EVC-initiatieven die gericht zijn op specifieke 

beroepsgroepen en er zullen ongetwijfeld nog andere EVC-procedures ontstaan. EVC 

zoals ze in deze gids beschreven wordt, heeft enkel betrekking op de competenties en 

doelstellingen die ook in het Vlaamse hoger onderwijs aan de hogescholen en 

universiteiten worden nagestreefd. 

EVC in het hoger onderwijs is de bevoegdheid van de associaties, maar in de Associatie 

KU Leuven zijn het de opleidingen die de beoordeling effectief zullen uitvoeren. De 

validerende instantie van de Associatie KU Leuven zal de nodige maatregelen nemen 

om de kwaliteit van de procedures te garanderen. 

We kijken ernaar uit om u als student te kunnen verwelkomen. Met uw ervaring vormt 

u een verrijking voor onze leergemeenschap. 
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12 Waar kan ik terecht? 

Afhankelijk van in welke afstudeerrichting binnen de opleiding bachelor in de agro- 

en biotechnologie u de EVC-procedure wenst te doorlopen, kunt u terecht bij de 

volgende contactpersonen (EVC-begeleiders): 

Inge Maertens (inge.maertens@vives.be) 

• Afstudeerrichting agro-industrie 

• Afstudeerrichting biotechnologie 

• Afstudeerrichting groenmanagement 

• Afstudeerrichting groenmanagement (afstandsonderwijs) 

• Afstudeerrichting landbouw en mechanisatie 

• Afstudeerrichting voedingstechnologie 

Mieke Calus (mieke.calus@vives.be) 

• Afstudeerrichting dierenzorg 

• Afstudeerrichting dierenzorg (afstandsonderwijs) 

mailto:inge.maertens@vives.be
mailto:mieke.calus@vives.be
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QuickScan EVC-EVK 

De vragenlijst is een zelfbeoordelingsinstrument ter voorbereiding van het intakegesprek met de 

EVC-begeleider.  

Je bezorgt de ingevulde vragenlijst uiterlijk één week voor het intakegesprek aan de EVC-begeleider. 

CURRICULUM VITAE 

Persoonlijke gegevens 

Naam  
  

Voornaam  
  

Straat + nr  
  

Postcode en gemeente  
  

Telefoon / gsm  
  

E-mailadres  
  

Geslacht  
  

Geboortedatum  
  

Geboorteplaats  
  

Nationaliteit  
  

Rijksregisternummer  
  

Studentennummer  

(indien van toepassing) 

 

 

Overzicht opleidingen 

Binnenlandse / buitenlandse studiebewijzen 

Gelieve zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. 

 Opleiding / studierichting en naam 

diploma of certificaat 

Naam en adres onderwijsinstelling Van …-…-…  

tot …-…-… 

Diploma / 

studiebewijs 

(ja / neen) 

Secundair 

onderwijs 

    

Hoger  

onderwijs 
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Andere relevante opleidingen / cursussen 

Opleiding met korte omschrijving  

en naam diploma of certificaat 

Naam en adres onderwijsinstelling Van …-…-… 

tot …-…-… 

Studiebewijs 

(ja / neen) 

    

    

    

    

Overzicht betaalde werkervaring 

Beroep of functie  

(% tewerkstelling) 

Naam, adres en omschrijving bedrijf / 

organisatie 

Van …-…-…  

tot …-…-… 

Voornaamste werkzaamheden 

en verantwoordelijkheden 

    

    

    

    

Overzicht onbetaalde (werk)ervaring 

Functie  Naam, adres en omschrijving bedrijf / 

organisatie 

Van …-…-… 

tot …-…-… 

Voornaamste taken en 

verantwoordelijkheden 

    

    

    

    

 
Aanvullende informatie 

Andere vaardigheden of competenties die nog niet aan bod zijn gekomen en die relevant zijn voor uw aanvraag. 

Omschrijving vaardigheden of competenties Beschrijf waar en op welke wijze u deze competentie heeft verworven 

  

  

  

  

 

ZELFINSCHATTING OP DE LEERRESULTATEN VAN DE OPLEIDING 

In dit deel ga je kijken naar de leerresultaten die de opleiding nastreeft, en tracht je je eigen niveau in 

te schatten. De vier niveaus betekenen het volgende: 

• Instroomniveau (N1): notie van de basisbeginselen 

• Doorstroomniveau (N2): toepassing onder begeleiding 

• Uitstroomniveau (N3): beginnend beroepsbeoefenaar 
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• Expertniveau (N4): ervaren beroepsbeoefenaar 

Geef aan op welk niveau je onderstaande leerresultaten denkt te beheersen. 

Leerresultaten bachelor in de agro- en biotechnologie 

  N1 N2 N3 N4 

1 Gebruikt wetenschappelijke kennis en inzicht in systemen en 

toepassingen van de agro- en biotechnologische sectoren om 

complexe, sector-gebonden uitdagingen aan te pakken, ook in een 

niet-vertrouwde context. 

    

2 Zoekt bij het analyseren en oplossen van sectorgebonden 

vraagstukken, doelgericht naar wetenschappelijke, technische en 

praktijkgebaseerde informatie, evalueert en verwerkt deze kritisch 

en refereert correct. 

    

3 Detecteert binnen een afgelijnd kader een probleem en 

formuleert een adequate probleemstelling. 

    

4 Plant autonoom een project en werkt het uit, rekening houdend 

met de randvoorwaarden ende haalbaarheid in de praktijk. 

    

5 Voert op een kwaliteitsvolle en veilige manier praktische 

werkzaamheden uit binnen de agro-en biotechnologische 

sectoren. 

    

6 Neemt kritisch doordachte en maatschappelijk verantwoorde 

beslissingen in functie van het werken met levende materie. 

    

7 Stelt zich zowel individueel als in teamverband ondernemend op 

en neemt mee de leiding en verantwoordelijkheid voor de 

resultaten. 

    

8 Combineert zijn technische kennis en vaardigheden met inzicht in 

juridische, economische, ecologische en humane ontwikkelingen 

om duurzaam te handelen in een internationale context. 

    

9 Communiceert correct en duidelijk over vakgebonden 

onderwerpen, intern en extern, met zowel een breed als een 

gespecialiseerd publiek. 

    

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Diplomavoorwaarden  

Voldoe je aan de voorwaarden om te starten in het hoger 

onderwijs? 

Ja – Neen – Ik weet het niet 
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Taalvoorwaarden 
 

Voldoe je aan de taalvoorwaarden? Ja – Neen – Ik weet het niet 

Relevante werkervaring 
 

Heb je minimum 3 jaar relevante werkervaring voor deze opleiding? Ja – Neen 

Indien niet, waarom denk je toch in aanmerking te komen voor de EVC-procedure? 

 

 

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN 

Reflectievaardigheden  

Ik denk na over de inhoud van mijn werk. Nooit – Zelden – Soms – Vaak 

Ik denk na over de kwaliteit van mijn werk. Nooit – Zelden – Soms – Vaak 

Ik vergelijk mijn handelen met theoretische achtergronden die ik 

opzoek of bevraag. 
Nooit – Zelden – Soms – Vaak 

Reflectie over jezelf 

 

Benoem je sterke punten. In welk zin komen deze ook van pas in de EVC-procedure / opleiding? 

 

Benoem je werkpunten. Kunnen deze werkpunten een valkuil zijn in de EVC-procedure / opleiding? 

 

Doorzettingsvermogen 

 

Ik bijt me vast in taken, engagementen waarin ik geloof. Nooit – Zelden – Soms – Vaak 

Ik hou het hoofd koel en zelfs onder druk blijf ik op een gerichte 

manier presteren. 
Nooit – Zelden – Soms – Vaak 

Ik hou vol, ondanks tegenslagen, obstakels en tegenwerking. Nooit – Zelden – Soms – Vaak 

Ik doseer mijn engagement, neem niet te veel hooit op 

mijn vork. 
Nooit – Zelden – Soms – Vaak 

Studievaardigheden 
 

Ik kan zelfstandig grote hoeveelheden leerstof verwerken. Ja – Neen 

Ik kan goed hoofd- en bijzaken onderscheiden. Ja – Neen 
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Ik kan gericht en efficiënt relevante bronnen raadplegen. Ja – Neen 

Computervaardigheden 
 

Ik ben vertrouwd met de basisprincipes van tekstverwerkings-

programma’s (bv. Word). 
Ja – Neen 

Ik ben vertrouwd met de basisprincipes van spreadsheets (vb. 

Excel). 
Ja – Neen 

Ik ben vertrouwd met de basisprincipes van presentaties. Ja – Neen 

Ik bezit de basisvaardigheden voor het gebruik van e-mail. Ja – Neen 

Ik denk bijkomende ondersteuning nodig te hebben in 

computervaardigheden. 
Ja – Neen 

 

MOTIVATIE 

Motiveer waarom je de EVC-procedure wil opstarten, wat je er mee wil bereiken en hoe je dit gaat 

aanpakken. 
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Kennisname portfolio-opdracht 

Ondergetekende: 

Naam  
  

Voornaam  
  

Straat + nr  
  

Postcode en gemeente  
  

Telefoon / gsm  
  

E-mailadres  
  

Geboortedatum  
  

Geboorteplaats  

verklaart kennis genomen te hebben van de portfolio-opdracht voor het erkennen van eerder 

verworven competenties en kwalificaties uit de opleiding ‘Bachelor in de agro- en biotechnologie’ 

  

op datum  
  

en verbindt er zich toe om het portfolio in tweevoud in te leveren  

  

ten laatste op (zie punt 4)  
  

aan het onthaal van VIVES, studiegebied biotechniek, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare, ter attentie 

van de EVC-begeleider van de betrokken afstudeerrichting. 

  

Datum en handtekening 
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Ontvangstbewijs portfolio 

Vul je eigen gegevens in en geef dit ontvangstbewijs af aan de onthaalmedewerker die de rest van dit 

ontvangstbewijs zal invullen.  

De aanvrager is verantwoordelijk voor het bewaren van dit document als bewijs dat het portfolio in 

tweevoud afgegeven werd aan het onthaal van VIVES, studiegebied biotechniek. 

Onthaalmedewerker: 

Naam  
  

Voornaam  

verklaart  

op datum  

het portfolio in twee exemplaren in ontvangst te hebben genomen van 

Naam  
  

Voornaam  
  

Straat + nr  
  

Postcode en gemeente  
  

Telefoon / gsm  
  

E-mailadres  
  

Geboortedatum  
  

Geboorteplaats  

Beide exemplaren zijn bestemd voor  

  

Naam EVC-begeleider  
  

  

 
Kandidaat Onthaalmedewerker 

Datum en handtekening 
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Portfolio: opdracht 

Het portfolio bestaat uit drie delen: 

1 Curriculum vitae  

Dit onderdeel van je portfolio neem je over uit de QuickScan EVC-EVK. 

2 Zelfbeoordeling  

Per competentie die je wilt bewijzen volg je de STARRT-methodiek om een beeld te schetsen van de 

kwantiteit en kwaliteit van je ervaringen.  

Onder STARRT verstaan we:  

• S (situatie)  In het kader van welke situatie (context) heb je de competentie verworven?  

• T (taak)  Wat behelsde de opdracht en wie was de eventuele opdrachtgever?  

• A (activiteit)  Welke activiteiten (handelingen) heb je uitgevoerd voor deze opdracht?  

• R (resultaat)  Wat was het resultaat van de opdracht (en hoe is dat ontvangen)?  

• R (reflectie)  Geef aan wat je voor jezelf leerde in deze opdracht (taak, functie).  

• T (transfer)  In hoeverre zou je een volgende keer de opdracht anders aanpakken? 

Indien één van de vijf aspecten niet in kaart is gebracht, kan een vertekend beeld ontstaan.  

Om dit onderdeel van het portfolio concreet invulling te geven, kan je de ECTS-fiches van de opleiding 

doornemen en de omschrijvingen van (delen van) de opleidingsonderdelen bekijken.  

Indien gewenst kan je een bijkomende, meer concrete omschrijving aanvragen die toegespitst is op 

het opleidingsonderdeel / de opleidingsonderdelen waarvoor je in de toekomst op basis van je EVC 

vrijstelling wenst aan te vragen. Stuur hiervoor een mail naar de betrokken EVC-begeleider. 

3 Bewijsstukken 

Geef een overzicht van de bewijsstukken. Nummer de bewijsstukken en geef aan welk leerresultaat / 

welke leerresultaten je hiermee wenst aan te tonen. Neem een kopie van de bewijsstukken op in het 

portfolio.  

Opgepast: een bewijsstuk op zich betekent niets en krijgt pas waarde doordat je er in de 

zelfbeoordeling naar verwijst.  
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Portfolio: format 

Voorzie je portfolio van een voorblad. Noteer in de koptekst telkens je naam en je voornaam en 

voorzie het document van paginanummers. 

DEEL 1: Curriculum vitae 

Neem hier het curriculum vitae van de QuickScan EVC-EVK op.  

DEEL 2: Zelfbeoordeling  

Herhaal voor elk leerresultaat dat je wil aantonen onderstaand stramien. 

LEERRESULTAAT (vul het nummer in) 

Noteer hier de formulering van het leerresultaat. 

Schrijf een zelfreflectie waaruit blijkt dat het leerresultaat bereikt is.  

DEEL 3: Bewijsstukken 

TEWERKSTELLINGSATTESTEN EN WERKGEVERSVERKLARINGEN 

Nr.  Bewijsstuk Leerresultaat / Leerresultaten 

   

   

   

DIPLOMA’S EN GETUIGSCHRIFTEN VAN OPLEIDINGEN 

Nr.  Bewijsstuk Leerresultaat / Leerresultaten 

   

   

   

OVERIGE BEWIJSSTUKKEN 

Nr.  Bewijsstuk Leerresultaat / Leerresultaten 

   

   

   

 


